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col.legues i amics , es un goig mer mi hever estat premiat amb el Ve Premi Catahunva d'Economia
perque el guard6 suposa el reconei.vement a una tasca silenciosa yue ra trigar mes de sis amvs a
reure la llum. Amb aquest reconeixement recullo prihlicament els esfor4 os de la meva in1'estiga-
ci6 sohre les estructures socioeconomiques i 1'evoiuci6 del mon rural osoncnc al llarg dels segles
XVIII, XIX i primer tern del XX.

Es el moment de reconeixer i agrair puhlicament les atencions , el suport i les considerations
que en el seu moment en van donar els Drs. Antoni Segura i Mas, Llorens • Ferrer i A16s, Emili
Giralt i Raventos , Joaquim Alhareda i Sa/vad6, Pedro Ruf: Torres , i Manuel Gonzalez Portilla, i
els conrpanys Joan Caries Martori i Sandro Leidi. Els possihles errors o onusions solament se
m'han d'atrihuir a mi.

Introduccio

En el treball de recerca que ha merescut la consideracio de la Societat Catalana d'Economia
s'ha efectuat una visio multidirectional d'alguns d'aquells elements que participen en les relaci-
ons economiques i socials del mon rural i agricola osonenc entre 1850 i 1930: el nombre d'habi-
tants i els seus mecanismes de reproduccio biologica i social, el paisatge i la distribucio dels
conreus, la capacitat tecnica, la produccio en termes quantitatius i qualitatius, la relacio entre
I'agricultura i la ramaderia, la comercialitzacio de la produccio i el nivell d'integracio al mercat,
les activitats socio-professionals, i la propietat de la terra i les formes d'accedir a la seva explota-
cio. Els elements indicats ens han descrit amb una certa precisio no solament la fotografia de
l'estat del mon rural osonenc, sing tambe els reactius emprats perque en el paper anessin sorgint
les formes. A mesura que hi anavem incorporant mes elements, mes matisos i precisions sorgien
del paper blanc. Amb tot, som conscients que per a una visio mes completa i definida hauria estat
necessari estudiar altres elements corn ara els capitals i el credit, l'ingres agricola i l'economia
domestica, o les relations entre agricultura i industria; tot plegat peces d'un trencaclosques, l'estudi
de les quals permetria tenir una instantania mes completa del mon rural de la comarca d'Osona.

Encara que el punt de partida s'hagi situat a mitjan segle XIX, quan la reforma liberal sembla
plenament consolidada i I'Antic Regim desterrat, quan s'esta desenvolupant la incipient Revolu-
cio Industrial, semblava necessari realitzar un estudi retrospectiu del que succeeix un segle abans
(des de mitjan segle XVIII) des del punt de vista demografic (poblacio, formes de transmissio
patrimonials) i agricola (produccio agraria, propietat de la terra) si es volia copsar amb una major
precisio el punt de partenca, si es volia entendre la situacio del mon rural el 1850. 1 a fe que s'han
desvetllat aspectes que informen d'un periode d'una gran vitalitat, encara que amb les limitations
inherents a I'epoca. Destaca el creixement de la poblacio (amb la crisi del tombant de segle),
]'augment de la produccio agricola i les transformations tecniques, el proces de concentracio de
la propietat de la terra i la consolidacio dell pagesos de mas.
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Demografia

Evoluci(i de la poblacio

Al llarg de la segona meitat del segle XIX i primer terc del segle XX s'esdevenen un seguit de
canvis qualitativament transcendents en el sentit que senten les bases que configuren, en bona
mesura, 1'estructura economica i social del nostre present mes immediat: culminacio del regim
demografic de transicio, redistribuci6 de la forca de treball, canvis en les estructures familiars,
reorientacio de I'especialitzaci6 agropecuaria, modernitzacio de ('activitat agricola, consolidacio
d'una economia dual agricolo-industrial, difusi6 de la xarxa de transports i comunicacions, pro-
ces d'assalaritzaci6 d'un important segment de la poblacio, concentracio de la propietat, conso-
lidacio de la burgesia com a classe dirigent, etc. Elements estretament relacionats entre ells pero
que hem tractat de forma desagregada per motius metodologics.

L'evoluci6 del nombre d'habitants i de les constants vitals reflecteix les conjuntures de crisi i
posterior expansio economica. Les decades de 1860 i 1870 manifesten una involuci6 de la pobla-
cio de la comarca motivada per un creixement vegetatiu lent i un saldo migratori negatiu. Crisi
demografica que coincideix amb una conjuntura negativa de l'activitat agricola (caiguda de la
produccio i dels rendiments, competencia dels cereals foresters, etc.) i de la industria tcxtil del
cot6 (principal activitat secundaria de la comarca) motivada per la disminucio de les importaci-
ons i per 1'encariment de la materia primera ("fam de coto"). Des de les darreries del segle XIX i
durant la primera decada del present es manifesta una inflexi6 de la corba demografica. Els efec-
tius demografics es recuperen de forma paulatina i coincideixen amb la nova reorientacio de la
produccio agricola. Durant les dues darreres decades del periode d'estudi (1910 i 1920) la pobla-
cio, sobretot la de la Plana de Vic, creix a un ritme accelerat no solament per la substantial
disminuc16 de la mortalitat sin6 tambe per la constant arribada de poblacio Jove procedent de les
subcomarques muntanyenques. Immigrants que s'afegeixen a les cada vegada mes poblades ciu-
tats i viles industrials del Ter (Manlleu, Roda de Ter i Torell6), del Congost (Centelles) i la capital
de la comarca, que ha vist reactivades les sever activitats economiques i ha esdevindut un impor-
tant centre comercial. Redistribucio de la poblacio de la comarca que es valdra dels seus propis
efectius (encara que la immigracio de les comarques septentrionals comenca a ser important a
partir de 1910) per satisfer la demanda creixent de forca de treball industrial. El gruix dels resi-
dents d'Osona son nascuts a la mateixa cornarca (89.89 % l'any 1860, 88.99 % el 1900, i 85.69 %:
el 1930), si bees cert que 1'area urbana de la comarca, aquella que es caracteritza per una activitat
industrial notable. registry una proporcio major d'immigrants foresters (16.68 % dell seus habi-
tants ('any 1930) mes que no pas els municipis rurals (10.11 % per al mateix tall cronologic).
Com succeeix amb el conjunt catala, la poblacio cada vegada es troba mes urbanitzada. Les po-
blacions de mes de 2000 habitants son les que experimenten un creixement mes acusat, pero a
diferencia del comportament mitja del Principat, un segment notable d'osonencs (42.24 'If Fany
1930) continua residint en municipis de menys de 2000 habitants a causa de la modernitzacio
agricola, la polaritzacio de la propietat de la terra i la persistencia de regims de tinenca com ara la
parceria i la masoveria, que fixen la poblacio a la terra.

De la mateixa manera que les subcomarques periferiques perden pes especific en benefici de

la Plana de Vic, Osona l'anira perdent, tant des del punt de vista demografic corn economic, dins

del conjunt catala. La comarca marca el punt d'inflexio entre dues arees que manifesten evoluci-

ons diferenciades: la muntanya i la marina.

Movintent natural

El moviment natural de la poblacio osonenca segueix les mateixes pautes que el del conjunt

catala, si be amb un cert endarreriment en el proces transicional. A mitjan segle XIX les taxes

brutes de natalitat i mortalitat osonenques registren valors equiparables als de la mitjana catalana.
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Es precisarnent durant la segona meitat del segle XIX quan es manifesta una evolucio inversa
entre el Principal (reduccio dels valors) i Osona (increment dels valors). Tot i les grans oscil.lacions
entre les poblacions estudiades s'aprecia un creixement vegetatiu inferior al de la mitjana catala-
na durant la segona meitat del segle XIX, i superior al Ilarg del primer terc del segle XX. El
fenomen coincideix amb l'evolucio de la poblacio osonenca en termes absoluts descrita mes
amunt (crisi a la segona meitat del XIX i rapida recuperacio durant les trey primeres decades del
nou-cents). Tant Ies taxes de natalitat com les de mortalitat es manifesten particularment elevades
durant el segle XIX, amb la particularitat que aquestes -a despit de la distorsio que pugui provocar
un sondeix tan reduit- s'incrementen durant la segona meitat del segle XIX. A partir d'aquest
moment, primer la mortalitat i immediatament la natalitat inicien una forta devallada i s'acosten
als valors mitjans del conjunt catala. A la fi del nostre periode d'estudi (1930) el proces de transi-
cio demografica ha culminat. Destaca particularment l'elevada mortalitat, fins al canvi de segle
XIX, a les viler industrials del Ter, on la poblacio viu en unes conditions certament precaries i la
difusio de malalties infeccioses causa grans estralls, sobretot entre els nounats i la poblacio infan-
til. El fet no es especffic de la comarca, ja que I'esperanca de vida de la ciutat de Barcelona (26
anys) Zany 1887 es gairebe semblant a la del partit jucicial de Vic (25.40). En termes generals,
pero, sembla que l'esperanca de vida dels osonencs es al Ilarg del perfode estudiat molt inferior a
lade la mitjana catalana. L'any 1930 I'esperanca de vida dell catalans era de 53.82 anys, mentre
que la dels habitants d'algunes de les poblacions osonenques era de 40.39 anys, fins i tot inferior
a la mitjana espanyola (49.97). La causa principal es l'elevada mortalitat infantil, especialment
entre la poblacio urbana, on el rise de contagi es major. A mesura que disminueix la mortalitat
dell nadons (gairebe la meitat dell quals mor dins del primer any de vida), I'esperanca de vida de
la poblacio, especialment aquella enquadrada dins els sectors secundari i terciari, augmentara
considerablernent. Aixf mateix, el model matrimonial osonenc s'adequa i evoluciona paral.lelament
al comportament de la mitjana catalana, encara que com succeia amb la natalitat i la mortalitat
algunes variables denoten un cert endarreriment en el proces de canvi. Els fndexs de fecunditat de
la mitjana catalana i osonenca, els quals eren certament elevats a finals del segle XVIII (0.790 i
0.737 respectivament I'any 1787), es redueixen de forma notable al Ilarg del segle XIX (un 37.97
I% a Catalunya i a Osona un 29.30 % entre els anys 1787 i 1900). La diferencia de comportaments
apareix it les dues o tres darreres decades del segle XIX, periode en el qual [index de fecunditat
matrimonial osonenc trenca momentaniament la tendencia a la baixa i s'eleva per tal de compen-
sar la caiguda demografica de les decades de 1860 i 1870. L'any 1887 ]'index de fecunditat de la
mitjana catalana se situa en el 0.53 i I'osonenc s'ha incrementat respecte del darrer tall de 1857.
sent de 0.68. A partir de la darrera decada del segle XIX aquest index es redueix de forma notable
pet-6 continua registrant valors superiors als de la mitjana catalana (Lany 1900 I'fndex de fecun-
ditat matrimonial es del 0.49 per Catalunya i del 0.52 per Osona), valors que es troben molt per
dessota de la tendencia espanyola.

El canvi de tendencia detectat en l'fndex de fecunditat matrimonial per al darrer terc del segle
XIX osonenc to correspondencia amb el comportament del celibat femenf definitiu. Aquest es
redueix paulatinament durant la segona meitat del segle XIX per tornar-se a incrementar durant el
primer ter4 del segle XX. L'edat d'acces al matrirnoni de les dones solteres tambe es comporta de
forma homonima. L'any 1860 era de 24.19 anys, el 1887 s'ha reduit a 22.60 anys i el 1905 encara
es rebaixa Ileugerament fins als 22.25 anys de mitjana. A partir d'aquest moment s'inicia ('aug-
ment de I'edat d'acces al primer matrimoni femenf (('any 1925 era de 23.11 anys). Aquest com-
portament suggereix una reaccio o estrategia inconscient per part de la pohlacio osonenca per tal
de fer front a la perdua d'efectius demografics de les decades de 1860 1870. Per altra Banda,
manifesta la incidencia que sobre els comportaments matrimonials esta generant la modernitza-
cio agrfcola, i sobretot la industrialitzaci6 de les poblacions de la riba del riu Ter. Al tombant del
segle XX tots els indicadors esmentats canvien de tendencia i durant el primer ter4 del segle XX
segueixen un proces de convergencia amb I'evolucio mitjana del Principal.

L'estructura de la poblacio per sexes i edats confirma el canvi demografic. De la piramide dc
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poblacio de 1'any 1860 caracteritzada per una solida base, i un perfil irregular, signe de les gene-
racions afectades per les crisis de subsistencia i les seves reverberacions periodiques cada trenta
anys, es passa al tombant de segle cap a una piramide mes uniforme i monolitica. Ara la base s'ha
eixamplat i s'ha ampliat fins als individus de 14 anys com a consequencia de les elevades taxes de
natalitat i de la disminucio de la mortalitat que es manifesta des de les darreries del segle XIX.
L'estructura de la poblacio per sexes i edats de ]'any 1930 reflecteix l'avancat proces de transicio
demografica de la societat osonenca: la piramide s'estreny per la base corn a consequencia de la
reduccio de la fecunditat, el percentatge de poblacio jove i adulta, potential forca de treball,
s'incrementa de forma notable respecte de les estructures tries reculades a causa de la disminucio
de la mortalitat i dels aports de poblacio immigrada procedent d'altres comarques i regions. A
mes s'aprecia un proces d'homogeneitzacio entre els comportarnents de les poblacions dels mu-
nicipis osonencs.

L'analisi diferenciada entre la poblacio agricola i ]a que s'enquadra i depen d'activitats se-
cundaries i terciaries revela la incidencia de I'activitat economica i les formes de poblament en els
comportaments demografics i familiars, es a dir, en la natalitat i la mortalitat, mes elevades en
('ambit urba i entre la poblacio industrial: l'esperanca de vida, mes baixa entre el grup de poblacio
anteriorment esmentat; el celibat definitiu, el nombre d'individus per grup residencial i I'edat
d'acces al matrimoni, que registren valors mes elevats entre la poblacio pagesa, i ]a composicio
de les estructures familiars, amb major importancia de les families esteses i complexes entre el
darner grup de poblacio esmentat.

Estuctures familiars i estrate,i'ies matrimonials

Respecte de les estructures familiars, certament cal insistir en I'adaptacio d'aquestes a les
activitats economiques dels seus membres. La familia troncal, preeminent entre els pagesos, asse-
gura ]a continuetat de les explotacions agricoles. En concret les liars esteses
-i tambe el nombre d'individus per familia- s'incrementen al Ilarg del primer ter; del segle XX al
mateix ritme que augmenta ]a solteria definitive. Es tracta d'una estrategia inconscient encamina-
da a incrementar la forca de treball de les explotacions pageses, especialment entre els arrendata-
ris, i aixi poder fer front a I'enduriment de la contractacio que s'apreciaja des de les dues darreres
decades del segle XIX. Per contra, les families nuclears i les liars formades per un sol individu o
per individus sense relations de consanguinitat son mes nombroses entre ]a poblacio dedicada a
activitats secundaries i terciaries. L'assalaritzacio de la poblacio no nomes pen-net la independen-
cia d'individus Bolters i de les novel parelles respecte els pares, sing que tambe deriva en una
progressiva disminucio del nombre de fills per dona i d'individus d'un mateix grup residencial.

Amb la penetracio de les relations capitalistes al camp, la industrialitzacio i la urbanitzacio

de la poblacio, no nomes es transformen les liars familiars sing que tambe canvien les estrategies
matrimonials i les formes de transmissio patrimonial. L'estrategia matrimonial dels propietaris
agricoles consistent en casar els hereus amb pubilles propietaries de masies coin a mecanisme per
augmentar el patrimoni familiar i incrementar les render es veu progressivament substitdt per la
de casar hereus-pubilles amb descendents d'industrials i persones de professions liberals. Les
expectatives de creixement que ofereix el mon urba son superiors a les de l'agricultura i el mon
rural. El greuge comparatiu esmentat xucla I'atencio de la pagesia, sigui propietaria o no, cap a les
possibilitats que ofereixen ]es activitats secundaries i terciaries. Paral.lelament al fet esmentat
s'aprecien canvis en les formes de transmissio patrimonial. La conservacio del patrimoni familiar
en cas dels propietaris, i de la masia-masoveria en el cas dell arrendataris, perd importancia. Els
conflictes successoris s'incrementen, simptoma de la crisi de la institucio de I'hereu. Els nombro-
sos plets judicials entre membres de la mateixa familia referits a desavinences successories con-
tradiuen la visio d'estabilitat i harmonia que sobre la familia catalana tenien els juristes de la

Renaixen4a.
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F_structura de la pohlaci(S activa

L'evolucio de la poblacio activa osonenca s'assembla a la del conjunt catala, amb la particu-
laritat que tot i el progressiu creixement de la industria a Osona el sector primari roman important
(38.16 % el 1930). Per contra, aquf els actius en el sector secundari no travessen la barrera del 50
CY . Es consolida, en definitiva, una economic dual, on conviuen unes arees plenament industrialit-
zades amb una periferia on l'estructura de la propietat de la terra i els regims de tinenca fixen la
poblacio rural, la qual, a finals del perfode d'estudi, manifesta elevats nivells d'especialitzacio i
practica una agricultura de mercat. La proporcio de poblacio emplacada en el sector secundari
s'incrementa progressivament de forma inversament proporcional a la disminucio dels actius
dedicats a I'agricultura. El 1930 ambdos arriben a equiparar-se. La poblacio dedicada a I'agricul-
tura s'ha reduft en benefici del sector secundari, que veu engruixir els seus efectius gracies a
I'emigraci6 de la poblacio rural, que es trasilada cap als nuclis fabrils del Ter. La disminucio
progressiva dels actius dedicats al sector primari, associada a I'augment de la produccio, perme-
ten deduir un paulatf increment de la productivitat agrfcola (actiu del sector per unitat de produc-
cio). El proces d'industrializacio que es desenvolupa a Catalunya al llarg de la segona meitat del
segle XIX to en Osona una de les comarques mes actives. A les primeres decades de la present
centuria les activitats secundaries de la zona del Ter son preeminents. Com a la resta del Principat
la branca industrial mes important de la comarca es la textil, amb la particularitat que a la comarca
aquesta activitat cs omnipresent.

Crisi i canvi agrari. La nova especialitzacio ramadera

La persistencia de poblacio activa dedicada al sector primari es il.lustrativa de la importancia
de l'activitat agrfcola a la comarca. Per altra Banda, el comportament en I'evolucio dels efectius
demografics al llarg del perfode d'estudi discorre paral.lelament a les conjuntures agrfcoles de
contraccio de la segona meitat del segle XIX i a l'expansio del primer terq del segle XX. Es tracta
d'una activitat economica que a mitjan segle XIX es troba en un estat de desenvolupament certa-
ment important. equiparable al d'algunes comarques catalanes i superior al de la mitjana nacional
i estatal a tenor del grau d'especialitzacio assolit i dels rendiments registrats. La produccio, ja des
de temps immemorial, s'organitza a partir del sistema de masies, les quals ocupen el 76.4 % del
sol agrfcola a mitjan segle XIX. Aquest sistema de produccio integrat que a mes fa les funcions de
residencia de la famflia del productor continua sent preeminent durant tot el perfode d'estudi. A
tot estirar el que es produeix es un proces de diferenciacio entre les dimensions mitjanes de les
masies de les subcomarques periferiques, que s'inerementen, i les de la Plana de Vic, que es
redueixen, ja sigui pel proces de fragmentacio de les explotacions anteriorment esmentat, per la
crisi de la figura de I'hereu i la subseguent desagregacio de patrimonis, ja sigui perque el proces
d'intensificacio i especialitzacio pecuaria -que tot seguit s'explica- permetra la viabilitat d'unitats
mes reduides.

A partir de la decada de 1860 i per espai d'una vintena d'anys aproximadament es manifesta
un perfode critic (caiguda dels rendiments i de la produccio total) provocat per I'agregacio de
diversos factors: 1'esgotament del sol, la caiguda de la productivitat i l'arribada massiva de cere-
als foresters, afavorida per la construccio de la IInia ferroviaria Barcelona-Vic, que provoca la
progressiva devallada dels preus agrfcoles. Certament, part del creixement de la segona meitat del
segle XVIII i primera del XIX s'havia fonamentat en 1'extensi6 de I'area dc conreu i en la inten-
sificacio del treball sobre la terra sense guanys substancials -o en tot cas suficients- en I'eficiencia
d'aquests factors productius, terra i treball. Per altra banda, la pressio exercida sobre l'us del sol
com a consequencia del creixement de la poblacio anteriorment esmentat, juntament amb la deva-
Ilada de les rendes de la terra derivada de la caiguda dels preus dels cereals, va provocar I'endu-
riment de la contractacio agrfcola, la qual cosa, de retruc, va obligar els arrendataris a la sobreex-
plotacio de la terra sense que paral.lelament milloressin les condicions tecniques de 1'explotaci6.
No nomes s'estanca la difusio de la tecnologia i la utilitzacio d'adobs, sing que a mes a la Plana de
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Vic s'escursen els trenits per tal d'augmentar la produccio de grans grossers. A mes, els propieta-
ris agricoles havien fonamentat, en bona rnesura, ('increment de Ilurs rendes en la fragmentacio
de les explotacions (intensificacio del treball que provoca la caiguda de la productivitat), fins a
I'extrem que s'atemptava contra la mateixa viabilitat d'aquestes. Com a resultat de tot plegat el
sol s'esgota i els rendiments decauen. Es produeix una perdua de competitivitat de 1'agricultura
osonenca i un deteriorament de les conditions de vida en una gran massa de productors, part dels
quals hauran de complementar els seus ingressos agricoles amb els ingressos procedents del tre-
ball a la fabrica dels individus joves i les dones de la familia, o be emigraran cap a les viles
industrials de la riba del riu Ter.

La solucio a la crisi de l'agricultura osonenca, especialment a la subcomarca de la Plana de
Vic, va consistir en la modernitzacio i la reorientacio de les explotacions per tal que fos competi-
tive en el mercat national a traves de la introduccio de nous conreus, trenits, fertilitzants organics
i minerals, maquinaria i especialitzacio pecuaria. De forma progressive s'abandonen els conreus
mes deficitaris, com el mestall, el segol, el mill, el canem, la vinya,l'olivera, etc, i s'amplia ('area
de conreu de cereals panificables d'alta qualitat, s'introdueixen noves varietats de patates i blat de
moro, i altres farratges com els naps. Paral.lelament s'incrementa el consum de fertilitzants orga-
nics derivats de ('increment de la cabanya de bestiar estabulat i s'importen grans quantitats de
fertilitzants minerals des de finals de la primera decada del present segle. Encara que persevera la
utilitzacio d'utillatge traditional com la fanga,l'aixada, o I'arada romana Ileugerament modifica-
da, des de principis del segle XX es difon massivament I'arada bravant i tot un seguit d'instru-
ments agricoles que requereixen una major forca de traccio. En aquest sentit, l'increment paral.lel
de la forca de treball animal informa de la intensificacio del treball agricola i de la progressiva
introduccio d'una maquinaria cada vegada mes pesant. Els canvis tecnics esmentats, associats a
la reduccio de la superficie de conreu, en concret de les terres marginals de menor qualitat des de
finals de la decada de 1880 i fins al tombant de segle, havien de traduir-se en una millora substan-
cial de la productivitat del treball i dels rendiments agraris fins al final del nostre periode d'estudi.

El nombre d'animals de peu rodo destinats al transport (mules, cavalls i ases) s'incrementa,
signe de ('augment de Ies transactions comercials i de la importancia de I'explotacio del bosc.
Amb tot, alto mes destacable de la modernitzacio agricola osonenca es la nova especialitzacio
pecuaria. Destaca la introduccio de pores per al consum huma, en forma de cam i derivats (embo-
tits), i de vaques per a la cam (vedells) i sobretot per a la produccio de llet i derivats tactics. Altres
experiencies, com la cria de guarans i sementals, tindran un exit mes relatiu i una vida mes curta.

La importacio de despulles de blat de moro, blat de moro, alfals i altres farratges a traves del
ferrocarril es un fet significatiu de l'increment de la cabanya de bestiar de cam i un reflexe del
proces d'especialitzacio ramadera de la comarca que conviu, no obstant aixo, amb practiques i
costums tradicionals en un gran nombre de masies regentades sobretot per petits arrendataris, on
en prou feines s'engreixa un port. Primer propietaris i despres propietaris i masovers crien
bestiar dc forma estabulada per al mercat, en una conjuntura de preus remuneradors per a
aquest producte.

Paral.Ielament a 1'increment de la cabanya de bestiar porqui i vaqui, es desenvolupa una
important industria agroalimentaria que to el seu maxim exponent en la Ilonganissa de Vic. Es
tracta d'un producte optim per a la comercialitzacio perque podia ser transportat a mitjanes dis-
tancies sense excessiu rise de malmetre's, i la seva conservacio Ii permetia arribar amb forca
garanties a la taula. Des de Ies dues darreres decades del segle XIX, les excellencies de la llonga-
nissa de Vic difoses arreu no son res mes que una campanya propagandistica empresa conscient-
ment pets fabricants de llonganisses amb el suport dels erudits vigatans. Una de les primeres
tasques fou la de crear una denominacio d'origen. El mite es crew sobretot d'enga que els princi-
pals fabricants de I'embotit van construir noves i grans fabriques, corn la de Robert i Cia (pot
despres passa a anomenar-se Can Torra), el 1880. A partir d'aqui i fins a la primera decada del nou
segle el mite va anar augmentant fins que va quedar definitivament consolidat.
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La cronologia del canvi, la modernitzacio agropecuaria i la recuperacio agricola s'inicien cap
it les dues darreres decades del segle XIX, en plena crisi finisecular, i comenca a donar fruits al
tombant de segle. A les tres primeres decades del XX la recuperacio es clara. La poblacio s'ha
recuperat, els cereals panificables tornen a ser competitius, la produccio porcina i Iletera s'ha
incrementat espectacularment i les patates produfdes a la Plana han aconseguit renom en els
circuits comercials. El resultat dels canvis esdevinguts es manifesta no solament en ('increment
dels rendiments i de la produccio total, sing en la reorientacio pecuaria i la renovada competitivi-
tat dell cereals osonencs en uns mercats cada vegada mes competitius, sobretot d'enca de I'ampli-
acio de la xarxa viaria i de la connexio de la comarca amb la xarxa ferroviaria nacional.

Revolucio dels transports i integracio all mercat

Certament, la deficient xarxa de transports de la comarca l'aillava en certa mesura de ]'exte-
rior i actuava com una barrera proteccionista que assegurava el mercat osonenc a la produccio de
la comarca. D'enca de la construccio de la carretera que uneix Barcelona amb la Plana de Vic,
I'ampliacio de de la xarxa viaria entre els pobles de la comarca i les comarques veines, i la cons-
truccio de la linia ferroviaria que penetrara a la Plana de Vic peI Congost I'any 1875, els cereals
forasters arribaran amb major facilitat a la comarca. L'evolucio desdecdent dels preus dels cereals
a la placa de Vic n'es un clar indicador.

La connexio ferroviaria de la comarca amb la resta del territori peninsular va abaratir el trans-
port i va estimular les importacions i les exportacions de mercaderies, be fossin de gran embalum
i pes o de productes perennes i fragils. En definitive, el ferrocarril contribula a integrar encara
mes el mercat osonenc i alhora permetia comercialitzar els productes de la comarca en els mercats
catala i espanyol. D'aqui que augmentes la importacio de cereals i es produis un agreujarnent en
la crisi que ja s'havia iniciat feia mes d'una decada. Osona, una comarca eminentment cerealico-
Ia, es va veure inundada de blats forasters mes barats procedents de I'Arag6. Castella, Andalusia
i Extremadura que havien de competir amb els blats produits a Osona. En aquest sentit, la crisi
finisecular s'avanca a la comarca. L'arribada de cereals americans coincideix amb els primers
passos cap a la modernitzacio i la nova especialitzacio agropecuaria anteriorment esmentada.

Fins al 1874 els preus mitjans del blat a Espanya oscil.laven majoritariament per sota dels
vigatans. Per contra, des de l'arribada del ferrocarril i fins al 1894, els preus dels cereals a la plaqa
de Vic evolucionaran per sota dels preus mitjans espanyols (tret del 1877, 1878 i 1881). Aixi
mateix, els preus dell cereals al mercat de Vic continuaran oscil.lant de forma ciclica, pero ara
aquests ja estaven en consonancia amb I'evolucio dels preus de la resta de Catalunya i d'Espanya.

Segurament, la modernitzaci6 del camp osonenc s'hagues produit igualment sense el ferro-
carril, pero es innegable que el nou mitja de transport va potenciar ('augment dels mercats per als
productes agricoles, forestals i pecuaris estimulant la reorientacio de les explotacions agricoles i
la modernitzacio del sector. Les maximes cotes d'exportacio s'aconseguiren durant la favorable
conjuntura de la Guerra Gran. Durant aquest periode, pero, la puja dels jornals, de la maquinaria,
dell adobs, de les Ilavors i dels farratges va provocar un encariment dels costos d'explotacio, que
abans de la guerra se situaven a les 18 ptes. els 100 kg. i en la darrera campanya assoliren les 32
ptes. Una altra vegada qui realment es beneficia de la conjuntura alcista foren els intermediaris
que gaudien duns marges comercials titllats d'abusius per les associations agraries. Les trameses
de blat i farina van anar en augment i es beneficiaren de la politica proteccionista de I'administra-
cio. Una altra de les principals exportacions era la de patates. L'exportaci6 de traverses de fusta
assoleix una importancia notable fins acabada la Gran Guerra i fa disminuir les comandes per part
de les companyies ferroviaries. Les exportacions de derivats pecuaris segueixen un ritme crei-
xent. A la fi del nostre periode d'estudi, les fabriques de llonganisses de Vic produeixen un milio
de quilograms d'aquest preciat embotit, la major part dell quals s'exporten a Barcelona, principal
centre de consurn de la produccio de la comarca. Paral.lelament al creixement de les exportacions
s'incrementava el ritme de les importacions de productes per a I'explotacio agropecuaria, com
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ferratges i aliment per al bestiar (blat de moro, alfals), de llavors i d'adobs, productes que eviden-
cien I'especialitzacio ramadera de la comarca. Arreu es multiplicaven les transaccions de bestiar.
Els motius eren variats. Vedells i garrins que eren adquirits per altres pagesos, cavalls i guarans
criats a la comarca i apreciats en els mercat estatal i internacional s'exportaven arreu, animals de
cam com vedells. pores i xais eren transportats pel seu sacrifici. Les nombroses fires i els concur-
sos ramaders organitzats per les associacions agraries (delegacio de Vic de I'IACSI, Cambra
Agricola Ausetana) i el seu resso en la premsa esdevenen un important aparador per a la resta de
Catalunya de l'oferta agropecuaria osonenca.

Ales darreries del segle XIX el transport per carretera continua sent un mitja lent i car, per ]a qual
cosa el ferrocarril va absorbir bona part de la demanda de transport que circulava per la carretera
Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll, eix principal de les comunicacions entre la comarca d'Osona i el
mercat de Barcelona. El gruix de les mercaderies que entraven i sortien de Vic ho feien sobre vies de
tren. No fou fins al periode d'entreguerres que l'oferta del transport de mercaderies per carretera
augmenta, a causa de la progressiva utilitzacio dels vehicles d'automocio. De forma paulatina, els
camions van anar substituint els mitjans de transport tradicionals de traccio animal i va absorbir part
del comers realitzat pel ferrocarril. A la decada de 1920 es crearen les primeres Iinies regulars d'au-
tobusos de transport de passatgers, i les primeres companyies que, amb carnions, transportaven cap a
Barcelona Ilet i productes textils aprofitant el retom per importar tota mena de mercaderies. El ferro-
carril va anar perdent pes especific sobre el transport de mercaderies i centra la seva oferta en el
transport de mercaderies pesants i voluminoses i en el de viatgers, que augmenta progressivament en
termes absoluts. Els ingressos procedents del transport de persones va augmentar fins al punt que a
finals de la decada de 1920 representaven la meitat dell ingressos totals de la linia Barcelona-St. Joan.

Estructura de la propietat de la terra i formes d'acces

Els impulsors del canvi agrari i de la revolucio dels transports, i alhora els beneficiaris de
('augment de la produccio agricola, de la nova especialitzacio agropecuaria i de 1'extensi6 dels
mercats, son en essencia els grans i mitjans propietaris de terres i els grans masovers, grups
socials que aconsegueixen una acumulacio de capitals suficients com per introduir millores tecni-
ques i alhora produiexen unes quantitats de producte que els permet ser mes agressius en la con-
questa del mercat. L'afirmacio sembla obvia a tenor de 1'estructura de la propietat de la terra i dels
regims de contractacio.

Com en el conjunt catala, a rnitjan segle XIX es consolida la burgesia agraria osonenca. La
propietat de la terra es troba fortament concentrada en mans d'un reduft nombre de propietaris,
estructura que es mante al Ilarg del periode d'estudi. Per altra banda, es manifesta una clara
polaritzacio de la propietat, es a dir, un gran nombre de propietaris detenta extensions de terra de
reduides dimensions, fet que els aboca a un endeutament estructural i a convertir-se, sovint, en
arrendataris de les sever terres per impagament dels credits concedits pels grans propietaris o
1'Esglesia i en consegiiencia els impedeix d'acumular els capitals suficients per poder transfor-
mar Ilurs explotacions agricoles. A mes, aquest grup social es manifesta mes vulnerables a la
competencia agricola del darrer quart de segle.

Per altra banda, la meitat de la terra es explotada majoritariament per arrendataris amb con-

tractes de masoveria, parceria i preu fix, i en menor mesura per assalariats. El fet es deriva de la

propietat esparsa que impedeix als propietaris menar directament totes les seves finques. L'absen-

tisme obligat, pero, queda compensat per I'estricta regulacio en l'orientacio de 1'explotaci6 dell

contractes; cosa que feia dificil a I'arrendatari innovar i/o especialitzar-se en un mercat cada

vegada mes competitiu. Per a qualsevol canvi calia I'acord pactat (es a dir que del canvi tambe

se'n beneficies economicament el propietari) de les dues parts. Per aquest motiu creiem que els

canvis van partir mes aviat de les explotacions menades per propietaris i per aquelles cedides en

arrendament en diner que no pas per les masoveries i altres formes de parceria. Al Ilarg del

perfode d'estudi s'aprecia una extensio del nombre d'arrendarnents a preu fix, pero creiem que el
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volum principal de la contractacio continuen sent, si be amb certes modificacions, les formes
contractuals del segle XVIII, especialment la parceria a les comarques muntanyenyes i la seva
variant, la masoveria, a la Plana de Vic. Aquestes modalitats de contractacio permeten optimitzar
els recursos, ja que permeten el maxim aprofitament del factor treball (autoexplotacio i docilitat
de I'arrendatari) i alhora permeten maximitzar els benefices perque estalvien capital i temps als
propietaris. Aquestes formes de contractacio, juntament amb la petita propietat agricola, fixen la
poblacio a la terra i forneixen de treball assalariat docil i barat les industries textils de la riba del
Ter. La necessaria complementarietat dels ingressos per part d'infants i joves informa de les difi-
cultats d'autoreproduccio de moltes unitats de produccio agricoles i del progressiu deteriorament
de les conditions de vida d'aquests grups socials.

Els grans propietaris agricoles acumulen capital i incrementen els ingressos a traves de meca-
nismes diversos: les estrategies matrimonials que els permeten agregar patrimoni rustic o urba, el
credit agricola, I'adquisicio de passius de l'Estat i actius de la iniciativa privada o publica (ferro-
carrils, empreses comercials i industrials, etc.), la renda de la terra, la qual s'incrementa progres-
sivament a partir del darrer quart de segle XIX tant per l'augment absolut del nombre d'arrenda-
tarts com per l'enduriment de la contractacio que pen-net als propietaris compensar les perdues
provocades per la crisi finisecular; i per acabar, si a mes el propietari explota directament una de
les seves finques (casa pairal), els beneficis derivats de la comercialitzacio de la produccio. A
mes, molts propietaris participen directament de la vida publica i exerceixen professions liberals.
I si l'ocupacio en l'administracio de Ilurs propietats o la formacio no ho permeten, les vinculaci-
ons familiars supleixen amb escreix la mancanca. En una mena d'endogamia de grup, les princi-
pals families de propietaris es troben vinculades al patriciat urba i junts exerceixen el control dels
poders publics i privats locals i supralocals.

A traves de les organitzacions de propietaris agricoles, com les delegations de la comarca de
I'IACSI, el Circol Literari de Vic i la Cambra Agricola Ausetana, s'actuara en diverses direccions.
Per una Banda es portaran a terme diverses campanyes i initiatives encaminades a difondre el
canvi tecnic i la modernitzacio agricola que contribuiran de forma decidida a la revolucio dels
transpors. Per una altra banda es sacralitzara la propietat privada i s'exigiran mesures per a la
contencio de les classes subalternes ja sigui evitant la seva mobilitat (defensa dels regims de
contractacio de la parceria i masoveria), o exigint mesures de policia i guarderia que evitin I'agi-
tacio social i els robatoris. En aquest sentit, el conservadurisme dels propietaris agricoles entona-
ra amb el discurs de I'Esglesia i esdevindran terms aliats en la defensa dels interessos mutus ara
que ja s'han acabat les possibles tensions derivades de la desamortitzacio eclesiastica. El fet
permetra la revitalitzacio de les activitats publiques de I'Esglesia osonenca durant la segona mei-
tat del segle XIX i primer terc del segle XX, les quals, juntament amb I'actitud paternalista dels
propietaris agricoles vers els seus arrendataris, contribuiran a mantenir l'ordre i predisposaran les
classes subalternes cap a comportaments mes manyacs en un moment de tensions socials i de
difusio de les idees socialistes i anarquistes. En un altre sentit, les institutions agraries de propie-
taris defensaran els seus interessos de classe exigint dels governs respectius mesures proteccio-
nistes i la rebaixa de la fiscalitat.

A la fi del nostre periode d'estudi apreciem que 1'economia de la comarca s'ha transformat i
s'ha adaptat als reptes de la nova societat capitalista industrial. Les antigues classes dirigents han
niantingut el seu poder politic i social i han incrementat llur poder economic. Els arrendataris i els
assalariats agricoles hi han aportat el seu treball L'efervescencia del catalanisme, I'Esglesia i una
classe mitjana de botiguers i pagessos arrendataris benestants han aconscguit apaivagar les tensi-
ons derivades de les contradictions d'ambdos grups socials i han actuat d'atenuants.
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El IV Premi Catalunya d'Economia al Col.legi d'Economistes

Josep Jane i Sola. president de la Societat Catalana d'Economia, Iliura la placa conmemorativa
del IV Premi Catalunya d'Economia a Josep Oliver i Alonso.

El Premi Catalunya d'Economia al Col.legi d'Economistes de Catalunya. A la mesa, el guardonat.

Josep Oliver i Alonso, Josep Jane i Sola, president de la Societat Catalana d'Economia, Andreu

Morillas, dega del Col.legi d'Economistes de Catalunya, Joaquim Muns i Albuixech, president

del jurat, Antoni Serra i Ramoneda, president de la Caixa de Catalunya i Josep C. Verges, secretari

del jurat i de la Societat Catalana d'Economia.



Joaquim Muns i Albuixech , president del jurat del Premi Catalunya d'Economia , presenta al
guardonat.

El secretari del jurat, Josep C. Verges, Ilegeix I'acta de concessio del IV Premi Catalunya
d' Economia.
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El V Premi Catalunya d'Economia a I'Ajuntament de Vic

Actc de lliurarnent del \ ! icnu Catadunya d'Lconomia a Itt magnifica Sala do la Columna de
I'Ajuntament de Vic.

Antoni Serra i Ramoneda , president de la Caixa de Catalunya, patrocinadora del premi , Iliura el
talo al guanyador, Santi Ponce i Vivet, mentre Josep Jane i Sola, president de la Societat Catalana
d'Economia aplaudeix.
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Santi Ponce i Vivet reb la placa conmemorativa el V Premi Catalunya d'Economia de mans del
president de la Societat Catalana d'Economia, Josep Jane i Sola. Al fons, Pere Puig i Bastard,
vice-president de la Societat Catalana d'Economia.

Santi Ponce i Vivet en un moment del seu discurs, publicat en aquestAnuari de la Societal Catalana
d'Economia.
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Jacint Codina, alcalde de Vic, clausura I'acte de Iliurament reclamant que cIs Estudis Universitaris

de Vic, dels quals es professor el guardonat, siguin una universitat independent.

La mesa, d'esquerra a dreta, amb Emili Giralt, em representacio de I'Institut d'Estudis Catalans,

Antoni Serra i Ramoneda, president de la Caixa de Catalunya, Jacint Codina, alcalde de Vic,

Josep Jane i Sola, president de la Societat Catalana d'Economia i del jurat, Josep C. Verges,

secretari del jurat i de la Societat Catalana d'Economia, Ilegint l'acta de concessio, i Pere Puig i

Bastard, vice-president de la Societat Catalana d'Economia.


